
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

|6. OLDAL

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALON:

F/elekazenvarosom

MINDENKI KARÁCSONYA
|3. OLDAL

INGYENES KÖZÉRDEKŰ HAVILAP  ELEK AZ ÉN VÁROSOM  |  III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  |  2022. JANUÁR



TÁJÉKOZTATÓ

Hulladékszállítási napok
2022. január

2022. január 5., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
2022. január 12., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. január 13., csütörtök             SZELEKTÍV HULLADÉK
2022. január 19., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. január 19., szerda          ZÖLDHULLADÉK (csak fenyő)

2022. január 26., szerda           KOMMUNÁLIS HULLADÉK
2022. január 31., hétfő           ZÖLDHULLADÉK (csak fenyő)

|TÁJÉKOZTATÓ

BÉKÉS MEGYEi ÖNKORMÁNYZAT

Békés Megyei Nemzetiségek Napja

Tisztelt Elekiek!
Tájékoztatom Önö-

ket, hogy január hó-
napban keddi napo-
kon 13:00 és 15:00 óra 
közötti időpontokban 
kerül sor a polgármes-
teri fogadóórákra. 

Forduljanak hozzám 
bizalommal!

A Békés Megyei Ön-
kormányzat és Elek Város 
Önkormányzata szerve-
zésében, szűk körben a 
járványügyi szabályok 
betartása mellett, a Reibel 
Mihály Művelődési Ház 
adott otthont a Békés Me-
gyei Nemzetiségek Napja 
díszünnepségnek.

Szelezsán György Elek 
Város polgármestere, 
Tircsi Richárd, a Minisz-
ter- elnökség Egyházi- és 
Nemzetiségi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkársá-
gának főosztályvezetője 
és Zalai Mihály, a megyei 
közgyűlés elnöke mondta 

el ünnepi köszöntőjét.
Tircsi Richárd beszédé-

ben kiemelte, Békés talán 
az ország legsokszínűbb 
megyéje, hiszen németek, 
szlovákok, szerbek, romá-
nok, lengyelek, ukránok és 
romák egyaránt jelen van-
nak, és minden fórumon 
képviseltetik magukat. 
Hozzátette: a magyar kor-
mány kiemelt értékként 
tekint a nemzetiségeire, 
jelentős nagyságrendű 
összegekkel támogatja 
őket, és a jogszabályi ke-
reteket pedig a tapaszta-
latokhoz, és igényekhez 
igazítja.

Az ünnepség kereté-
ben adták át a 2020-as 
és 2021-es Békés Megyei 
nemzetiségi díjakat. 

Városunk is érintett volt 
a díjátadás kapcsán, a bé-
kés megyei német nemze-
tiség részéről 2021-ben az 
Eleki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat javaslatára 
Ottlakán Ottó Györgyné 

Walthier Dorottya posz-

tumusz díjban részesült 

a német nemzetiségért 

végzett áldozatos mun-

kájáért. 
Ottlakán Ottó György-

né Walthier Dorottya em-
lékét szívünkben őrizzük.
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ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mindenki Karácsonya Közérdekű
telefonszámok

z
DR. DEMÉNY JÁNOS

háziorvos
Telefon: 66 240-243, 06 30 299-06-56

Rendelési idő:
hétköznap 9.30-12.30-ig, 14.30-15.30-ig

Asszisztens: Mikló Sándorné Éva
 

DR. RAMASZ KÁROLY
háziorvos

Telefon: 66 240-121
Rendelési idő:

hétköznap 7.30-10.30-ig, 14.00-15.30-ig
Asszisztens: Harmath Gyöngyi

 

DR. HARGEL AHMAD
gyermek háziorvos

Telefon: 66 241-137
Szakterület: Csecsemõ- és

gyermekgyógyász
Rendelési idő:

hétfő, csütörtök, péntek: 12.00–14.00;
kedd, szerda: 11.00–13.00

Asszisztens: Molitorisz Ildikó
hétköznap: 9:00–15:00

 

ORVOSI ÜGYELET:
Telefon: 66 240-896

Rendelési idő:
hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig,

hétvégén reggel 8.00-tól másnap reggel 8.00-ig.
 

DR. TÓTHNÉ DR. ZIMONYI EDINA
fogszakorvos

Telefon: 66 216-546
Rendelési idő:

A fogászati ellátás előjegyzés alapján történik.
Időpontot telefonon kell kérni.

Rendelési idő sürgősségi ellátás esetén:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 9.00–13.00

Kedd: 14.00–18.00
Iskolafogászat:

Péntek 10.00–13.00
 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
I. körzet:

Várandós tanácsadás: csütörtök 8-10 óra
Gyermek tanácsadás: péntek 8-10 óra.

Védőnő: Kecskés Róbertné
Időpontkérés: 06 70/3276887

 

II. körzet:
Várandós tanácsadás: szerda 10–12 óra

Gyerek tanácsadás: kedd 10–12 óra.
Védőnő: Kovács-Baráth Mária
Időpontkérés: 06 70/4099729

ELEKI COVID ZÖLD SZÁM

06-80/18-0101

+

Idén december 19-én 
került megrendezésre 
az Elekiek hagyományos 
ünnepváró rendezvénye 
a Mindenki Karácsonya. 

Köszönetet szeretnénk 
mondani az Elek Város 
Óvoda-Bölcsőde cseme-
téinek és az ovó néniknek, 
a Dr. Mester György Álta-
lános Iskola tanulóinak és 
pedagógusainak, az Eleki 
Román Általános Iskola 
tanulóinak és pedagógu-
sainak, valamint az Egy-
házi zenekar tagjainak a 
rendkívül színvonalas mű-

sorokért.
Az este hangulatfelelő-

sei Bodrogközy Rita, Ba-
lássy Betty és Varga Feri 
voltak, köszönjük, hogy itt 
voltatok!

Köszönjük a Városüze-
meltetés dolgozóinak, a 
Közfoglalkoztatási prog-
ram dolgozóinak, a Nap-
közi konyha dolgozóinak, 
Elek Város Önkormányza-
tának dolgozóinak az ál-
dozatos munkájukat!

Köszönjük az Eleki Pol-
gárőrök segítségét!

A szuper fotókat kö-

szönjük Harmati Attilá-
nak, a hangulatos vide-
ót Galyas Richárdnak, 
a hangosítást és a szín-
padtechnikát a CoolTour 
Team csapatának.

A dekoráció idén Hack 
Edina és a Zora Virág 
keze munkáját dícséri.

Továbbá köszönjük 
mindenkinek, aki kiláto-
gatott a Laudenbach tér-
re, reméljük, hogy szív-
melengető élményekkel 
gazdagodtak!
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MAGYAR FALU PROGRAM

Újabb pályázati siker

A Magyar Falu Program keretében, a közterü-
leti játszótér kialakítására pályázott

önkormányzatunk.
A sikeres pályázatnak köszönhetően, közel 

4,5 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásból újul meg a szebb napokat megélt Liget 
játszótér. Jövőre az elavult játékok helyett úja-
kat telepítünk.

Köszönöm Dr. Kovács József országgyűlési 
képviselő Úrnak, hogy a korábban tartaléklistá-
ra került pályázatunk ügyében is számíthattunk 
segítő közreműködésére!

Szelezsán György
polgármester

Tisztelt Elekiek! 
Amennyiben a víz 

minőségével kapcso-
latban panaszuk van, 
szaghatás, esetleges 
színelváltozás jelentke-
zik kérjük forduljanak 
hozzánk bizalommal! 

Ahhoz, hogy bár-
minemű vízminőségi 
panasszal időben és 
érdemben foglalkoz-
ni tudjunk, javasoljuk, 
hogy az ivóvíz-szolgál-
tatással kapcsolatos 
észrevételeiket a 0-24 
óráig ingyen hívható 

06-80/922-333 
Call Center-es telefon-
számunkon, az észle-
lés után mihamarabb 
tegyék meg. A hívás 
rögzítésre is kerül, vala-
mint kollégáinknak le-
hetősége lesz azonnali, 
helyszíni intézkedések 
végrehajtására.

Tájékoztatjuk, hogy 
az ivóvízminőséggel 
kapcsolatos minőségi 
előírásaink a szolgálta-
tási pontig állnak fent, 
mely a vízmérőt követő 
elzárószerelvényig ter-
jed. Az épületen belül 
a csapoknál észlelhető 
vízminőségi kifogást 
okozhatja a belső, házi 
vízhálózat karbantartá-
si hiánya, esetleg a víz-
melegítő berendezés
(bojler) vagy a beépí-
tett víztisztító nem 
megfelelő üzemelteté-
se, illetve használata is.

Köszönettel:
Alföldvíz Zrt.

KÖZLEMÉNYELEKi BÖLCSŐDE

Jó ütemben halad az építkezés

Meghaladta az 50 %-os készültségi fokot az 
épülő bölcsődénk. 

Január közepére már a 75 %-os készültséget 
is elérheti a beruházás. 

Az eleki fővállalkozó és többségében eleki 
alvállalkozók kiváló minőségű munkáját láthat-
ják, akik ellátogatnak a Táncsics utcába. 

Szelezsán György
polgármester
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ELEKI POLGÁRŐRSÉG

Új szolgálati gépjárművet kaptak
A jövőben egy gépjármű is segíti az Eleki Polgárőrség mun-

káját. A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége által felajánlott 
VW Polo típusú személyautót karácsony előtt hivatalosan is át-
adhattam Rácz János elnök úrnak.

Ezúton is köszönöm Árgyelán Istvánné és a Békés megyei 
szervezet segítségét, hiszen első megkeresésünkre támogatá-
sáról biztosították városunk polgárőreit.

A jármű jövőben minőségi segítséget jelent majd az önkén-
tes, a közösségünk javát szolgáló egész éves munkájuk során.

Ezúton is köszönöm Békés Megyei és az Eleki Polgárőrség 
tagjainak az egészéves önzetlen és rendkívül értékes szolgá-
latát. 

Szelezsán György

polgármester

NÁNÁSI MIHÁLY

Elhunyt az egykori Alpolgármester
Megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy Nánási Mihály, aki 

Elek települési önkormányzat képviselő-testületének 20 éven 
át képviselője (1990. - 2010.), 4 éven át alpolgármestere (1994.-
1998.) volt, 69 éves korában hosszantartó, súlyos, de méltóság-
gal viselt betegség után elhunyt.

Munkája és családja mellett hosszú éveken át végezte odaa-
dóan és nagy felelősséggel az önkormányzat képviselő - testü-
letében vállalt feladatait.

Képviselő - testületi feladatai mellett számos a településünk 
fejlődését szolgáló kezdeményezés elindítója vagy támogatója 
volt.

Kezdeményezője és többek között alapítója volt a Reibel Mi-
hály Művelődési Ház 
és Mozi Alapítvány-
nak. Több olyan ren-
dezvényt is szervezett 
aminek a bevételét a 
Művelődési Ház felújí-
tására fordítottak, élen 
járt továbbá a temetői 
közvilágítás kialakítá-
sára életre hívott össze-
fogásnak.

Közösségünk, aktív 
és odaadó tagját vesz-
tette el.

Isten nyugosztalja!
Szelezsán György

polgármester

VÁROSÜZEMELTETÉS

Nagy károkat okozott az ónoseső
A jég súlya miatt le-

szakadt vezetékek, fa-
ágak, kidőlt fák okoz-
nak fennakadásokat.

Az ünnepek között 
érkezett csapadékzóna 
nyomán jellemzően az 
ország déli, délkeleti 
területein alakult ki tar-
tós ónos eső.

Mintegy egy cen-
tis jégpáncél vonta 
be légkábeleket és a 
faágak felületét a két 
napig tartó ónos eső 
alatt. A hatalmas teher-
nek főleg a beteg ágak 

nem tudtak ellenállni, s 
lehasadtak. Városunk-
ban is láthatóak ennek 
a nyomai. A jegesedés 
miatt a faágak megha-
joltak, leszakadtak, s 
nagyon sok helyen sú-
lyos károkat okoztak, 
előfordult az is, hogy 
családi házakra dőltek 
fák.  

Kollégáinkkal is in-
tenzíven dolgoztunk 
azon, hogy eltakarít-
suk ezeket az ágakat a 
közterületekről és segí-
tettünk a bajba jutott 

lakosokon.
A Kétegyházi úti ná-

dasnál az elöregedett 
fák a jég súlya alatt 
megszakadtak és élet-
veszélyessé váltak, 
ezért azok kivágásá-
tól nem tudtunk elte-
kinteni. A város több 
pontján is kellett fákat 
kivágni, a vezetékek 
megvédése vagy más 
veszélyhelyzet elhárítá-
sa érdekében. 

Jövőre a nádas előtti 
területre új, kis növésű 
díszfákat és cserjéket 

ültetünk, parkosítunk.
Köszönjük szépen a 

lakosság türelmét, kü-
lön köszönjük Fodor 
József, valamint László 
Tibor és kollégája ön-
kéntes segítségét és 
eszközeik felajánlását.

Köszönet továbbá 
az MVM, az Oroscom, 
a Városüzemeltetés és 
karbantartó szolgálat, 
a Közfoglalkoztatási 
program, a Katasztró-
favédelem és a Rendőr-
ség dolgozóinak!
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SZELEZSÁN GYÖRGY

Újévi köszöntő
Nagy Tisztelettel köszöntöm Önöket újév alkalmából. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy beszámoljak Önöknek az elmúlt 

év legfontosabb eseményeiről és eredményeiről, úgymond egy évértékelőben összegezzek néhány fontos dolgot. 
Ha röviden kellene összegeznem az elmúlt esztendőt Elek életében, akkor azt mondhatnám, hogy nekünk ez az összetartozás esztendeje 

volt. Bár a járvány és más problémák miatt sokunkat érték súlyos veszteségek, továbbá a világban zajló folyamatok, élükön a világjárvánnyal, 
azt eredményezhetnék, hogy az emberek minél inkább magukba forduljanak, és a saját buborékjukba zárkózva éljenek, de a mi településünk 
2021-es évét az olyan fogalmak jellemezték, mint az összedolgozás, az együttműködés, a párbeszéd, az egymásra figyelés és a másik megér-
tése. 

Olyan évet hagytunk magunk mögött, amely jócskán próbára tett mindannyiunkat, de büszkén mondhatom, hogy Önök emberségből újra 
jelesre vizsgáztak. Büszke vagyok Önökre, és büszke vagyok arra, hogy e település polgármestere lehetek.

Úgy érzem, ez az év azt is megmutatta, hogy milyen erős a felelősségtudat bennünk. Felelősséget vállaltunk egymásért, a településért, múl-
tunkért és örökségünkért, és ami talán a legfontosabb, a közös jövőnkért, gyermekeink és unokáink jövőjéért.

A siker kulcsa az, hogy közösek a terveink, közös céljaink!
Először is szeretnék személy szerint gratulálni minden eleki lakosnak, mert olyan összefogást valósítottunk meg ebben az évben is, amely 

egyértelműen megmutatja, hogy mindenki magáénak érzi a terveinket, hisz a közös álmainkban, és képes tenni is az azért, hogy azok megva-
lósuljanak. 

David Brinkley amerikai újságíró mondta „Sohasem az a lényeg, hogy hány követ dobnak Rád, az igazán fontos az, hogy Te milyen várat tudsz 
ezekből a kövekből építeni.” 2021-ben mindannyian úgy érezhettük, hogy úgy érnek minket sorra a nehézségek, mintha köveket dobálnának 
ránk. Az összetartásnak köszönhetően nemcsak arra voltunk képesek, hogy a legnehezebb időszakokat is túléljük, hanem hogy a legnagyobb 
nehézségek közepette is képesek legyünk a közös terveinkre összpontosítani. 

Akkor, amikor a váratlan helyzetek próbára tettek minket, amikor le kellett mondanunk egy régóta tervezett programról, amikor meg kellett 
torpannunk, kényszerszünetet tartanunk, nagyon sokat jelentett a közös álmodozás. Tervezgettük, hogy mi mindent fogunk bepótolni, hittünk 
abban, hogy nyáron és ősszel nemcsak azt valósíthatjuk meg, amiről korábban le kellett mondanunk, de új programokat is szervezhetünk, új 
szokásokat is meghonosíthatunk. 

A kövekből építkezni kezdtünk – igaz, hogy kezdetben csak képzeletben, de az idő minket igazolt. 
Napjainkra jó néhány fejlesztés befejeződött, mások folyamatban vannak, és jónéhány pályázatunk az idei évben kezdődhet el.
A teljesség igénye nélkül essen most szó mindarról, amit ebben az évben végül elértünk.
- Napjainkra már a 75 %-os készültséget is elérte az új városi bölcsődénk, az idei évben elkészül, ősztől a gyermekek is birtokba vehetik. 
- Tíz millió forint plusz forrást nyertünk a Naplemente Idősek Otthona energetikai fejlesztésére, amely már be is fejeződött. 
- Az Ottlakai úti temetőnkben új haranglábat, urnafalat, járdákat és padokat telepítettünk, nagyrészt vissza nem térítendő pályázati forrás-

ból.   
- A helyi kis- és mikrovállalkozások megsegítésére együttműködési megállapodást kötöttünk a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-

vánnyal, ahonnan kamattámogatott hitel igényelhető akár 10 millió forintig. Nevezhetjük „ingyen hitelnek” is, hiszen a kamatot az önkormány-
zat finanszírozza.             

- Az Óvódánk III-as számú telephelyének udvarát is fejleszteni tudtuk, új udvari játékokat szereztünk be, több mint 1 millió forint értékben.    
- A sportcsarnokban felújítottuk a küzdőteret, a parketta burkolat csiszolására és lakkozására került sor, az öltözők felújítása, a festési mun-

kálatok még hátra vannak. Tavasztól újra használni lehet a csarnokot. 
- Vissza nem térítendő Pályázati forrást, közel 550 millió forintot nyertünk, a volt gyermeknevelő intézet és az Óvodánk III-as számú telephe-

lyének felújítására. Az előkészületi munkák már folynak, a kivitelezési munkák is hamarosan elkezdődhetnek. Várhatóan 2023. őszétől ez a két 
épület működik majd óvodaként. 

- Folytattuk a zöldítési programunkat, közel 200 db facsemetét ültettünk el városszerte, sövénnyel ültettük körbe a Rákóczi utcai játszóteret. 
A jövőben minden játszóteret a fa kerítés helyett sövénnyel ültetünk körbe. Sajnos az év végén tapasztalható rendkívüli időjárás miatt néhány 
öreg és patináns fát ki kellett vágnunk, ezeket igyekszünk minél hamarabb pótolni. Rendkívüli módon megsérültek, veszélyessé váltak, meg-
szakadtak, félbetörtek, ezért kellett a fák kivágása mellett dönteni.    

- Műszeres szakértői vizsgálatot követően minősített faápoló csapat segítségével elvégeztük a régóta szükségessé vált lombkorona könnyí-
tő munkálatokat a Tavasz utcán és a művelődési ház mellett található patinás tölgyfánkon, melyekhez generációk kötődnek, rengeteg csodás 
emlékeket őriznek.        

- Önkormányzati gyümölcsöst telepítettünk, két telephelyen összesen 60 kajszibarackfát ültettünk el.
- Mindannyiunk nagy örömére kihelyezésre került a városközpontban az eleki kupakgyűjtő szív.
- Az ivóvízhálózat fejlesztése érdekében csatlakoztunk a régiónkban található több település kezdeményezéséhez, egy esetleges társulás 

létrehozása, közös és hatékony érdekképviselet érdekében.     
- Kormányzati döntés, majd nemezetek közötti megállapodás is született az eleki határátkelő állandó megnyitásáról. Az előkészítő munkák 

már elkezdődtek, reményeik szerint az idei évben végre valóban megnyílik az állandó határátkelő Románia irányába.
- Megnyitottuk hivatalosan is a Gyulai úti külterületi telephelyünkön a hulladéklerakó telepünket, ahol építési és bontási hulladékokat 

fogadunk be az eleki lakosoktól részben ingyenesen, illetve kedvezményesebben, mint bárhol máshol. A mögöttük hagyott évben több mint 
2000 köbméter építési törmeléket fogadtunk be, illetve szedtünk össze illegális hulladéklerakók felszámolásával. A törmeléket kőtörővel zúz-
zuk le, majd értékesítjük, illetve felhasználjuk például földutak feltöltésére. 
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- Folytattuk a két éve elkezdett virágosítási programot, tavasztól késő őszig egyre több virágos felület díszíti a városunk közterületeit. 
- Az idei évben először 8 hetes ingyenes nyári tábort szerveztünk az eleki gyerekeknek, részben a kormány által kiírt Erzsébet program, rész-

ben önkormányzati támogatással.
- Hagyományteremtő jelleggel az idei évben először virágosztást tartottunk. Minden eleki háztartásnak, akik igényelték virágcsomaggal ked-

veskedtünk. Összesen 2000 tő virágpalánta talált gazdára az eleki otthonokban. 
- Közel 40 millió forintot vissza nem térítendő pályázati forrást nyertünk a Szent István utca, Hősök útja és a Táncsics utca közötti szakaszának 

kiszélesítésére. A munkálatok tavasszal kezdődnek.       
- Megújultak és megújulnak a fedett buszvárók. Kettő darab már a mögöttünk hagyott évben elkészült, a többire az idei évben kerül sor. 
- Tervezés alatt a város teljes közvilágítás fejlesztésének a megvalósítása. Elkötelezettek vagyunk a közvilágítás teljes korszerűsítése érdeké-

ben.     
- A Sarlós Boldogasszony Plébánia és az Önkormányzat adománygyűjtési akciót és jótékonysági rendezvénysorozatot hirdetett meg a Sarlós 

Boldogasszony Templom külső felújítása érdekében. Ezzel összhangban Fazakas Gusztáv plébános úrral és Wittmann Lászlóval a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökével  kormányzati támogatás elnyerése érdekében közösen fordultunk az illetékes minisztériumhoz és közösen képvi-
seljük mindannyiunk számára oly fontos ügyet.    

- Szeptember elsején került átadásra a 105 millió forint vissza nem térítendő támogatásból a felújított Eleki Román Általános Iskola, mely töb-
bek között új épületrésszel, tantermekkel és aulával bővült.  

- Számos családnak tudtuk segíteni a házi kedvenceik vonatkozásában, hiszen sikeresen pályázatunk a Magyar Falu Programban a felelős állat-
tartás kiírásban, így ingyenes ivartalanítási és oltási akciót hirdettünk. Aki időben regisztrált azoknak tudtunk segíteni       

- A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal összefogva lecseréltük a város határában található elavult üdvözlőtáblákat.
- Elkezdődött a meglévő belterületi kerékpárút teljes szakaszának a felújítása, melynek a műszaki átadása és átvétele tavaszra tolódik. Marad-

tak még javítási és burkolatfestési munkálatok, melyeket a téli időszakban már nem tudnak elvégezni a kivitelezők.         
-Novemberben jelentettük be, hogy új szolgáltatásokkal bővül a Városháza, az okmányiroda helyett a jövőben Kormányablak kerül kialakítás-

ra, ahol majd számos olyan szolgáltatás lesz elérhető, amiért eddig Gyulára vagy Békéscsabára kellett utaznunk.      
Kedves Elekiek!
Ezek a fejlesztések mind nagyon fontosak, hiszen településünk épül és szépül, de talán még ennél is fontosabb a közösségfejlesztés. A járvá-

nyügyi szigorítás ellenére, egyházi, nemzetiségi, önkormányzati és civil összefogással számos rendezvényt szerveztünk. A nyári és az őszi idő-
szakban szinte minden hétvégére jutott 1-1 nagyobb vagy akár többnapos rendezvény is. Emellett a sportegyesületek is szépen fejlődnek, kiváló 
eredményeket érnek el a labdarúgók, az íjászok, az asztaliteniszezők, úgymint a küzdősportot űzők. 

Tovább öregbítik városunk hírnevét a kulturális csoportok, szervezetek. A Sarlós Boldogasszony Plébánia kórusa és zenekara, az Elek Tánc-
együttes és természetesen a Hagyományőrző Eleki Román Néptáncegyüttes is.                  

Azt szokták mondani, ha valakire nagyon sok feladat vár, ha
nagyon nehéz helyzetbe kerül : a túlélésre játszik.
Bizony, nem tagadom, a Covid-járvány új és új hullámai közepette sokszor éreztem úgy, hogy most mi is a túlélésre játszunk. A tavasz viszont 

elhozta a reménytelenség után a reményt, és az újranyitással mi is új lendületet kaptunk.
A nyári és őszi programok felejthetetlen pillanatai, a közösen megélt élmények tovább erősítették a közösséget. Az is nagyon fontos, hogy 

a bajban számíthatunk egymásra, de az is sokat jelent, hogy a boldog, önfeledt pillanatokat is meg tudjuk osztani, együtt tudunk ünnepelni, 
együtt tudunk szórakozni. A nehézségek idején éppúgy, mint amikor már a vidám, közös programokat tervezgethettük, odafigyeltünk egymásra. 

Az egymás felé fordulás, a másik meghallgatása, megértése nagyon sokat adott mindannyiunknak. Szeretném, ha ez határozná meg a 2022-es 
évünket is, mert az őszinte és nyílt kommunikáció olyan kincs, amelyet meg kell őriznünk. Úgy vélem, ez az eredményességünk kulcsa. 

Sikerpályán vagyunk, de rajtunk múlik, hogy rajta maradjunk. 
A jövőre vonatkozó közös terveink Elek további fejlesztését célozzák. Tisztában vagyok vele, hogy még rengeteg feladatunk van, és nem 

minden működik tökéletesen, ezért mindent meg is teszek, hogy a hibáinkat minél hamarabb kijavítsuk és a fejlesztésre váró feladatokra pedig 
minél előbb megoldást találjunk.      

Hinnünk kell abban, hogy a munkánknak lesz folytatása, az elért eredmények nem vesznek el, hanem tovább építkezhetünk a közös elképze-
léseink mentén.

Meglehet, hogy 2022-ben újabb nehézségekkel kell szembenéznünk, történhetnek váratlan események, felmerülhetnek gondok, problémák. 
Úgy tűnhet, hogy a világ kevésbé biztonságos hely, mint korábban volt, hogy az életünk kevésbé kiszámítható, és a jövőnk kevésbé tervezhető. 

Az igazság azonban az, hogy a saját jövőnket mi teremtjük meg. 
Még ha nem is minden kizárólagosan rajtunk múlik, nem hihetjük azt, hogy csak sodródnunk szabad. Járvány, klímaváltozás, ökológiai vész-

helyzetek – számos olyan nehézséggel nézünk szembe, amiről korábban nem gondoltuk volna, hogy a mindennapjainkat fenyegeti. De az az 
igazság, hogy nincs olyan nemzedék, akinek ne jutott volna valamilyen megoldandó feladat, és az előttünk járók eddig mindig sikerrel jártak. 
Korábban a történelem nem kímélt minket, ám mi minden sorscsapást túléltünk, és itt vagyunk és itt is leszünk. 

Azokat a csapásokat, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy próbatételeket, amelyeket a különböző nemzedékeknek kellett kiállniuk, nem érde-
mes egymáshoz hasonlítgatni. De azt talán kimondhatjuk, hogy azt, amit a 2021-es esztendő elénk hozott, kiálltuk. Bízzunk benne, hogy amit az 
elkövetkezendő évek elénk hoznak, ugyanúgy kiálljuk.

„Az egyhúros íj húrja könnyen elszakad, a tízhúrosé nehezen” – tartja a mondás. Úgy érzem, ez a gondolat ránk, Elekiekre különösen igaz. Erős 
szálakkal kötődünk a településhez, hiszünk önmagukban és egymásban, képesek vagyunk az összefogásra a közös célokért. 

Bebizonyítottuk, hogy együtt nem ismerünk lehetetlent, ha összefogunk, mindenre képesek vagyunk. Tanúbizonyságot tettünk felelősségér-
zetünkről, együttműködési képességünkről, segítőkészségünkről, áldozatvállalásunkról. Köszönöm a helytállásukat és a támogatásukat! 

Köszönöm Önöknek, hogy összetartó, nagy családként, megtartó közösségként, közös értékeink mentén, a jövőbe vetett hittel és bizalommal 
köszönthetjük együtt 2022-t Eleken!

Kívánom, hogy az új év Elek történetének – a mi közös történetünknek – sikerekben és eredményekben gazdag fejezete legyen! 
Jó erőt és egészséget kívánok mindannyiuknak!
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90 ÉVES

Zimmermann Györgyné
Január 3-án Zimmermann Györgynét köszöntötte Szelezsán György polgármester a 90. születésnapja alkalmából.
Franciska néni, akit mindenki Manci néninek hív, Eleken született 1932. január 1-én.
A szülei földműveléssel foglalkoztak, ebből éltek. Hárman voltak testvérek, Mancika néni legfiatalabb bátyja József, 1922-ben 

született és 1978-ban halt meg, nővére Rozália 1923-ban született, sajnos 2016-ban meghalt.
Iskolai éveit Eleken töltötte, a háború után sokat segített szüleinek a gazdaságban.
1948-ban ment férjhez Zimmermann Györgyhöz, házasságukból egy leánygyermek, Magdolna született.
Az ötvenes években az Eleki malomban dolgozott, majd 1963-ban az Eleki Mezőgazdasági Szakmunkásképzőben, mint sza-

kácsnő dolgozott. Az ehhez szükséges iskolai végzettséget is ekkor szerezte meg. 
1968-tól 1970-ig a Kétegyházi Mezőgépnél, mint konyhavezető dolgozott, ez idő alatt megszerezte az élelmezésvezetői vég-

zettséget is. 1970-ben visszahívták az Eleki Mező-
gazdasági Szakmunkásképzőbe, ahol nyugdíja-
zásáig, 1989-ig élelmezésvezetőként dolgozott. 
Közben hetente egy alkalommal visszajárt a gaz-
daasszonyképzésre oktatóként.

1996. augusztus 20-án a Földművelésügyi Mi-
niszter Budapesten személyesen adta át számára 
az Aranykoszorús Gazdaasszony kitüntető érmet.

50 évig élt boldog házasságban férjével, annak 
1999. május 25-én bekövetkezett haláláig.

Azóta egyedül él, lassan telnek a napjai. Korát 
meghazudtoló módon látja el a házi és a kerti 
munkát, folytatva azt, amit még i�ú korában el-
kezdett. Az életét a JÓISTENRE bízta.

Ezúton is boldog születésnapot és további jó 
egészséget kívánunk!

Elek Város Önkormányzata
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BABAZÁSZLÓ

Ismét köszöntöttük a legfi atalabbakat

December 06. Szabó Lilla, Győrfi  Katalin és Szabó Máté kislánya. 

December 08. Rotyis Réka, Rotyisné Kárnyánczki Hajnalka és Rotyis György kislánya. 

December 12. Faragó Lajos László, Keresztesi Aliz és Faragó Lajos kisfi a. 

December 15. Ale Dóra Ilona, Ale Attiláné és Ale Attila kislánya. 

December 22. Láng Dávid, Lángné Kovács Teréz és Láng László kisfi a.

December 29. Salát Nándor, Salát-Hurguly Brigitta és Salát György kisfi a. 

Jó egészséget és vidám gyermekkort kívánunk!
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ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA
Dr. Ramasz Beáta alkotásai

December hónap alkotja: Dr. Ramasz Beáta. 
Továbbra is várunk bármilyen technikával, bármilyen anyagból készült tárgya-
kat, legyen az gyöngy, fa, bőr, textil, fonal, üveg, de ha újrahasznosított anyag-
ból dolgoznak, az dobogtatja meg szívünket igazán! 

Ne feledjék: Alkotni jó!

Dr. Ramasz Beáta alkotásai

December 14-én a Békés Megyei KSZR támogatásának köszönhetően 
könyvtárunk vendége volt a Mosolyra Hangolók együttes, akik igazi vidám 
téli délelőttöt varázsoltak a könyvtárunkba, amit a Román Általános Iskola 
elsősei nagyokat kacagva fogadtak. Hogyne fogadták volna örömmel, hiszen 
mint az együttes neve is utal rá, műsorukkal igyekeznek mosolyt csalni a gye-
rekek arcára. 

Tette mindezt Fazekas István énekes gitáros, a mesék mestere, Vincze Nor-
bert, a dobok ura, mókás fadoboz (cajon) csiholó, követhetetlen kezű ritmus-
pörgető és Berta Elvira selymes hangú énekes, a játékok nagy művésze.

Mennyi móka, micsoda hangulat volt!
Juhászné Kiss Henrietta

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Játék, móka és zene – ez a Mosolyra Hangolók!

ELEK VÁROS KÖNYVTÁRA

Kézművesek Botiért és Áronért
Felnőtt kézműves szakkörünk lelkes kis csapata 

úgy gondolta, csatlakozik ahhoz a kezdeményezés-
hez, amely Boti és Áron gyógykezelésének támoga-
tására buzdít. Kézműveseink nekiláttak a „portékák” 
elkészítésének, amivel december 19-én, a Mindenki 
Karácsonyán találkozhattak a térre kilátogatók. A 
befolyt adományokat pedig a fi úknak ajánlotta fel 
kis csapatunk. 

Büszke vagyok rátok!
   Juhászné Kiss Henrietta

„Amikor egy kézművestől vásárolsz, nem csupán 
egy tárgyat vásárolsz. Kísérletezéssel, sikerekkel és 
bukásokkal töltött órákat vásárolsz. 
A frusztráció és színtiszta öröm napjait, heteit 

vagy épp hónapjait vásárolod meg. Nem csak egy 
tárgyat, hanem egy szív részét, a lélek egy darabját, 
egy pillanatot egy ember életéből. 
De legfőképpen időt vásárolsz az alkotó számára, 

hogy azt tehesse, amit szenvedélyesen szeret.”
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SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA

Karácsonyi jótékonysági koncert

Szeptember 15-én 
könyvtárunk vendé-
ge volt a Körömvirág 

December 11-én Szarka Tamás és zenekara adott jótékonysági lemez-
bemutató koncertet “Európa Karácsonya” címmel a templomunkban.

A koncert anyaga a karácsonyi misztériumot, mint ünnepet, közösség-
teremtést, hagyományt és az ezekben született újat járja körül.  „Mindig 
érdekes betekinteni más európai nemzetek karácsonyi zenei világába is, 
hogy ők milyen dalokkal ünneplik sok–sok száz éve az egyik legszebb 
keresztény ünnepünket.“ - mondta Szarka Tamás az új albummal kapcso-
latban, ahol a legismertebb európai karácsonyi dallamokat öltöztette új 
köntösbe.

A Sarlós Boldogasszony Plébánia és Elek Város Önkormányzata szerve-
zésében megrendezésre kerülő koncert teljes bevételét a 225 éve közös-
ségünk szolgálatában álló templomunk felújítására fordítjuk.

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ismét ünnepi díszbe öltözött a város
A tavalyi városi karácsonyfa az újszerű díszítéssel nagy sikert aratott az ele-

kiek körében. 
Magas a mérce, és minden évben nem lehet teljesen újat alkotni. Azért 

idén is igyekeztünk új elemekkel változatossá és izgalmassá tenni az ünnepi 
arculatot. Ennek a varázslatos ünnepi hangulatnak a megteremtésén nagyon 
sokan dolgoztak a városban. 

A Városüzemeltetés és a Közfoglalkoztatási Program dolgozói ismét lelke-
sen készültek, tervezgettek, szerveztek, hogy ragyogó karácsonyi városkép-
pel járuljanak hozzá az elekiek adventjéhez, hangulatos ünnepváró sétáihoz.

Minden közreműködő szívügyének tekintette az ezzel járó feladatot, le-
gyen szó díszvilágításról, a városi karácsonyfáról vagy éppen az adventi ko-
szorúról.

Köszönjük a munkájukat!
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EGYÜTT ELEKÉRT CiViL ÖSSZEFOGÁS

Töltött káposztával kedveskedtek
December 24-én 550 adag töltött káposzta került kiosztásra, illetve kiszállításra az Együtt Elekért Civil Mozgalom első jótékony-

sági ételosztása alkalmával.
Támogatók: Gaodi Tihamér, Tiravil Bau Kft., Elekes Krisztina, Boris László, Mokán Zsóka, Erkel Csemege, Rotyis György, Szinkron 

Elektronikai Kft., Mező Gyula, Time Bt., Béla Balogh, Öcsi Zöldség-Gyümölcs, Rostás Benjamin, Brandt Antal, Barna Gergely, Szeni-
or Vendégház, Lázokné Pap Veronika, Ungarn Fleisch Kft., Erdős Krisztián, Dánné Koszta Irén, Szabó Roxána, Szűcs István, Szabó 
Márta, Koltan Kohut, Mihály Hotya, Ferenczi Zsolt, Kecskés Andrea, Szelezsán György, Veres Zoltán, Turóczy András, Liszkai József, 
Veder György, Login Alapítvány, Zártszelvény Se, Eleki USE.

Köszönet a szervezőknek, a szakácsoknak, a támogatóknak és a segítőknek! 

ELEKI GYERMEKNEK LENNI JÓ!

Csomagot kaptak a gyerekek
Az idei évben is megajándékozták az eleki gyerekeket a településen. Civil, 

nemzetiségi és önkormányzati összefogásnak lehettünk szemtanúi az ünnepi 
időszakban.

December 5-én a Román Nemzetiségi Önkormányzat adventi gyertyagyújtá-
sán 100 db mikuláscsomaggal kedveskedett Gaodi Tihamér és a Tiravil Bau K�. 
a rendezvényre kilátogató gyerekeknek.

December 6-án a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat székházába érkezett a 
mikulás, Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Szelezsán György Elek város 
polgármestere, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Ez al-
kalomból 200 gyermek részesült az ajándékokból.

Elek Város Önkormányzata jóvoltából az ‚Eleki Ajándékgyár’ manói idén 800 
csomagot készítettek, melyet a Képviselő-testület tagjai a Mindenki Karácsonya 
rendezvényen osztottak ki, december 19-én.
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Együtt gyújtottuk meg a gyertyákat az  adventi koszorún

Szeptember 15-én 
könyvtárunk vendé-
ge volt a Körömvirág 

Advent minden vasárnapján összegyűlt a város apraja és nagyja, hogy 
együtt gyújtsák meg az adventi gyertyákat.

A HIT gyertyája volt az első, amit november 28-án a Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat által szervezett ünnepség keretein belül gyújtottak 
meg.

Elek Város Önkormányzata, a Nemzetiségi Önkormányzat, az egyhá-
zak képviselői és az Eleki Román Általános Iskola tanulói egy rövid ün-
nepi műsorral készültek a város lakosságának. 

A REMÉNY gyertyája következett december 5-én. A Román Nemze-
tiségi Önkormányzat adventi gyertyagyújtásán Szelezsán György pol-
gármester, Seres Sándor Román Ortodox parókus úr, a Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről pedig Botás László elnök és Mészáros Jánosné  
gyújtották meg a második gyertyát a város adventi koszorúján. Ünnepi 
műsorral az Eleki Román Általános Iskolai tanulói készültek.

Az ÖRÖM gyertyáját gyújtották meg december 12-én Német Nemze-
tiségi Önkormányzat ünnepi rendezvényén, a Plébánia kapualjában. A 
kedvezőtlen időjárás ellenére sokan tekintették meg a Dr. Mester György 
Általános Iskola, a Plébániai ének- és zenekar, valamint a Római Katoli-
kus Egyház közreműködésével összeállított Ezüst Vasárnapi műsort. 

Advent negyedik vasárnapján a SZERETET gyertyáját gyújtották meg.
A Dr. Mester György Általános Iskola és az Evangélikus Egyház köz-

reműködésével összeállított Arany Vasárnapi műsor ünnepi hangulata 
mindenkit magával ragadott az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat adventi gyertyagyújtásán.
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DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Advent
Advent harmadikés negyedik vasárnapján a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében készültünk az ünnepekre. A Dr. 
Mester György Általános Iskola tanulói mindkét alkalommal 
műsorral színesítették az adventi gyertyagyújtást.

Köszönjük Lakatos - Szabó Ágnes német nemzetiségi 
szakos pedagógus és Gera Krisztina pedagógus felkészítő 
munkáját!

Veresné Vigh Mónika

intézményvezető - helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Téli díszben a suli

A Dr. Mester György Általános Iskola ablakai november 
vége óta téli díszben állnak. A Reibel Mihály Városi Műve-
lődési Ház által meghirdetett Eleki Adventi Kalendárium 
tizenkettedik ablakát a Dr. Mester György Általános Iskola 
készítette. 

Köszönjük a kollégák és a gyerekek munkáját!
Veresné Vigh Mónika

intézményvezető-helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fedezzük fel Békéscsabát!
- a németek nyomában

A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület 2021. 
október 20-án online német csapatversenyt rendezett Fe-
dezzük fel Békéscsabát!- a németek nyomában címmel.

Békés megye németek által lakott területeinek felfedezé-
se, megismerése volt a verseny feladata, melyen 17 csapat 
mérte össze tudását Békés megye iskoláiból.

A 7. helyen végeztek tanulóink, ami nagyon szép ered-
mény és büszkék vagyunk rájuk, hiszen bebizonyították, 
hogy csapatmunkában is együtt tudnak dolgozni, még on-
line formában is.

Résztvevő tanulóink: Árvai László, Heim Barnabás Ádám 
és Lázok Szebasztián, 7.a osztályos tanulók.

Felkészítő pedagógus: Lukácsné Kohut Anna Mária.
Köszönjük a tanulóknak küldött ajándékokat!
Köszönjük az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat-

nak, hogy tanulóinkat és felkészítő pedagógusunkat ismét 
meglepték egy ajándékcsomaggal!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Karácsonyi meglepetés

A Dr. Mester György Ál-
talános Iskola vezetősége 
egy kis meglepetéssel ked-
veskedett az iskola minden 
tanulójának a téli szünet 
előtti utolsó napon.

Az osztályfőnökök felké-
szítésével tanulóink online 
karácsonyi köszöntővel lep-
ték meg szüleiket, családju-
kat.

Köszönjük pedagógusa-
ink munkáját!

Kívánunk minden gyer-
meknek és szüleinek boldog 
karácsonyt és egészségben 

gazdag, boldog új évet!
Veresné Vigh Mónika

intézményvezető – helyettes

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mindenki Karácsonya
A Dr. Mester György Általános Iskola 3.a és 6.a osztálya, 

valamint felsős tanulóinkból álló kórusunk állt az utolsó 
adventi vasárnapon színpadra Mindenki karácsonya városi 
rendezvényen.

Nagyon ügyesen, lelkesen szerepeltek tanulóink. Ezúton 
köszönjük meg tanulóinknak, szüleiknek, hogy eljöttek és 
együtt ünnepelhettünk ezen a szép estén.

Köszönjük Lupné Soós Tünde, Szegedi Károlyné és Duró 
Lajos pedagógusaink felkészítő munkáját!

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető 

DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanulóink segítenek a rászoruló gyermekeken
,,Hiszen ezért van az ünnep, 

mert nem lehet a csoda nélkül élni!” (Márai Sándor)

Iskolánk az idén is csatlakozott a SegítsVelemMosolymanó akcióhoz, hogy olyan gyerme-
keknek is szép legyen a karácsonyuk, akik csak álmodoznak erről!

56 csomagot szállítottak el tőlünk a Máltai Szeretetszolgálatnak.
Ugyanakkor iskolánk az idei tanévben csatlakozott először a „Válts egy csokit mosolyra! 

akcióhoz. Így szerettünk volna legalább egy kis örömet okozni azoknak a gyermekeknek, 
akik - még ha átmenetileg is - szülők, család nélkül maradtak. 77 darab csokoládéval járultak 
hozzá iskolánk tanulói az akcióhoz.

A gyermekek önzetlenül segítettek a rászoruló gyermekeknek, talán ezzel mosolyt csal-
tak az arcukra. Köszönjük a szülők támogatását !

Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya
intézményvezető

December 3-án érkezett 
iskolánkba a Télapó, akit 
napok óta nagy izgalommal 
vártak a gyerekek. A Mikulás 
osztályról osztályra járva lá-
togatta meg a gyerekeket. 

Az alsó tagozaton min-
den osztály kis műsorral kö-
szöntötte a Télapót. Délután 
a felsősök Télapó bulit tar-
tottak, ahol táncos mulat-
ság, társasjátékozás, illetve 
eszem – iszom is volt. 

Köszönjük a szülők segítő 
támogatását!

Veresné Vigh Mónika
intézményvezető – helyettes

DR. MESTER GYÖRGY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Télapó
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A Lázár Ervin Prog-
ram keretében 4. év-
folyamos tanulóink 
novemberben Gyulán 
jártak az Erkel Ferenc 
Zeneiskolában, ahol az 
Art’s Harmony Szabad 
Művészeti Társaság: 4 
Évszak 8 élmény című 
zenés előadását tekint-
hették meg. 

A 6. osztályosok pe-
dig decemberben Bu-
dapesten, a Fővárosi 
Nagycirkuszban a Csil-
lagtánc című előadást 
nézhették meg.

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lázár Ervin Program

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Advent
Iskolánk tanulói ünnepi műsorral készültek az első 

és második adventi gyertyagyújtásra, és a Mindenki 
Karácsonyán is felléptek. 

Köszönjük szépen a gyerekeknek és a felkészítő pe-
dagógusoknak a színvonalas műsorokat!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Színházban jártunk
Decemberben 1. és 2. osztályos tanulóink a Napsu-

gár Bábszínházban jártak Békéscsabán, ahol a Hupp, a 
gyöngybagoly című bábjátékot tekintették meg. 

Felsős tanulóink egy csoportja pedig a békéscsabai 
Jókai Színházban nézte meg a Kaland a nagy családer-
dőben című előadást.

Már hagyomány iskolánkban, hogy az év utolsó tanítási napján kerül megren-
dezésre karácsonyi ünnepségünk. Diákjaink román nyelvű versekkel és énekekkel 
készültek, majd közös kolindálás következett, melyben az iskola összes pedagógusa 
és tanulója együtt énekelhetett.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Szelezsán György polgármester úr és 
Botás László elnök úr.

Békéscsaba Város Önkormányzati Hivatala Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
50.000,- Ft támogatásban részesítette intézményünket, melyből az osztályoknak és 
a napközis csoportoknak társasjátékokat fogunk vásárolni.

A gyerekek nevében is köszönjük az ajándékot!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Karácsonyi ünnepség

ELEKI ROMÁN 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Látogatás 
az óvodákban

Iskolánk egy kis csapata december 
15-én meglátogatta Elek óvodáit, hogy 
karácsony közeledtével kolindálással és 
verssel köszöntse a gyerekeket és a pe-
dagógusokat. 

Köszönjük a kedves fogadtatást, me-
lyet kis ajándékkal köszöntek meg diák-
jaink az ovisoknak.

A fogyatékkal élők világnapja alkalmából december 3-án érzékenyítő programot 
szervezett iskolánkban a felsős tanulók részére Szelezsán Gergő és Ruzsa Zoltán ta-
nár úr. A programban megtapasztalhatták a diákok, milyen nehéz tolószékkel, be-
kötött szemmel a mozgás és közlekedés, milyen az, ha nem hall valaki, és szájról 
kell olvasnia, illetve milyen nehéz elmondás alapján lerajzolni egy képet, továbbá 
Braille írással is írhattak a tanulók. 

Mindezzel iskolánk szerette volna felhívni a gyerekek figyelmét a betegség, bal-
eset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek gondjaira.

A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a kezdeményezést, igazán hasznos két 
órát töltöttek el a diákok, pedagógusok egyaránt. 

Köszönet érte a szervezőknek!

ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Rendkívüli testnevelés óra

ELEKI ROMÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Télapó
Iskolánkban is járt december 6-án a 

Mikulás, akit a gyerekek nagy örömmel 
és sok verssel, énekkel fogadtak, cseré-
be pedig mindenki kapott tőle csoma-
got. 

Ezután kezdődtek az osztálybulik, 
ahol volt hamburger, szendvics, süte-
mény és gofri, üdítő és persze felhőtlen 
szórakozás.

Szerzők: Popuczáné Mag Judit és Gálné Dihel Jolán
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|GYEREKÉSZ

A megfejtés beküldési határideje: 2022. január 24. A borítékra írja rá: „Januári gyerekrejtvény”. 
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal előtt lévő piros postaládába, amely a Gyulai út 2. szám alatt található, lehet bedobni. 
Az előző rejtvény nyertese: Nics Léna Nina. Gratulálunk, a nyertest értesítjük! 
A januári gyerekrejtvény nyereménye egy ‚Focikapu szett labdával’ SZELEZSÁN GYÖRGY felajánlásából.

A keresztrejtvény fő 
soraiból kiolvasható 
megfejtés beküldési 
határideje: 2022. janu-
ár 24. A borítékra írja 
rá: „Januári keresztrejt-
vény”. A megfejtéseket 
a Polgármesteri Hivatal 
előtt lévő piros postalá-
dába, amely a Gyulai út 
2. szám alatt található, 
lehet bedobni. Az előző 
rejtvény nyertese: Rácz 
Istvánné és Nedró Mi-
hályné. Gratulálunk a 
nyereményhez!

A JANUÁRi
NYEREMÉNY:
10.000 FT ÉRTÉKŰ 
AJÁNDÉKCSOMAG 

SZELEZSÁN GYÖRGY 
FELAJÁNLÁSÁBÓL

ELEK AZ ÉN VÁROSOM
I n g y e n e s  h a v i l a p

Felelős kiadó: Elek Város Önkormányzata, képviseli: Szelezsán György polgármester. Felelős szerkesztő: Kecskés Andrea. 
Nyomtatás: Schneider Nyomda, Gyula. Szerkesztőség: elekazenvarosom@gmail.com 
Elek Televízió: elek.televizio@gmail.com. Telefonszám: +36-70/977-8375. 

|REJTVÉNY

A DOBÓKOCKA MEGMUTATJA, HOGY HÁNY KÉPET SZÍNEZZ KI!
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